
 
 
 

 
ATA DA 265ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO EGRÉGIO CONSELHO DELIBERATIVO  

DA ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA PONTE PRETA COUNTRY CLUB 

Aos doze dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 19h30m, em sua sede social, nas 1 
dependências do Ginásio Social Sala do Karatê, e em segunda convocação às 20h, com a 2 
presença de 30 (trinta) Conselheiros, a seguir NELSON VICENTINI, ANTONIO AP. 3 
BATISTA DO PRADO, DAVISTON FERNANDO MORASI, APARECIDO CARLOS 4 
PERINI, MARCIO TADEU SOARES, CARMEN LILIAN MORAES CALÇAS, RITA 5 
DE CÁSSIA ASTOLFI, ANDRÉ LUIZ ASTOLFI DOS SANTOS, JORGE LUIZ DE 6 
OLIVEIRA, RENATO LUIZ, TIAGO DOS SANTOS, AMAURI ZANINI LUNA, JESUS 7 
MANUEL G. GARCIA, CARLOS ANTONIO MARIGHETTO, MOYSÉS ANTONIO 8 
MOYSÉS, PAULO ROBERTO G. RANDO, HERIBERTO POZZUTO, MOISÉS 9 
DAMÁSIO, PEDRO LUIZ POZZUTO, ADAUTO CORREA MARTINS, JOAQUIM 10 
DIQUISON ALBANO, ROBERTO KAZUHIRO KUBO, JOSÉ CARLOS GOMES DA 11 
SILVA, DENILSON DA SILVA, RUI RODRIGUES SARTINI, PAULO EDUARDO 12 
BARSI, MARIO DE FREITAS, EDSON LAZARO PALERMO, WALDENILSON R. DE 13 
SOUZA, ADRIANO CUSTÓDIO DA CRUZ e 8 (oito) convidados, AILTON TORDIN, 14 
VALTER MEDEIROS, DANIEL X. MOURA, JOSÉ CARLOS SARTORI, ROGÉRIO 15 
BUENO DA SILVA, CLAUDINEI PARANHOS, JUVENAL FONSECA LAGO, TAÍSA 16 
PEDROSA LAITER, conforme assinaturas no Livro de "REGISTRO DE 17 

PRESENÇA", às folhas 33 (trinta e três) anverso e 33 (trinta e três) verso. O edital foi 18 

publicado no JORNAL DE VALINHOS no dia 15 de maio de 2015, à página 19 

CIDADES nº 07 (sete) e afixado em todos os quadros de avisos do clube, com a 20 

seguinte ordem do dia: a) Leitura, Apreciação e Votação das Atas da Reuniões 21 

Anteriores nº 263 e nº 264; b) Leitura do Expediente; c) Leitura, Apreciação e Votação 22 

do Balancete Financeiro do 4º Trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2014.; d) 23 

Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro do 1º Trimestre encerrado em 24 

31 de março de 2015; e) Leitura, Apreciação e Votação do Regimento Interno 25 

Disciplinar, com revogação do anterior; f) Apresentação do Plano de Obras; g) 26 

Apresentação de proposta para admissão de Sócios temporários art. 4º item IX; h) 27 

Destituir membro da Comissão de Disciplina, por quebra de decoro disciplinar, artigo 28 

58, item IV, com presença de 2/3 mais um, e aprovação de 2/3 dos presentes; i) 29 

Assuntos Gerais. O Presidente da Mesa Diretora NELSON VICENTINI agradece a 30 

todos Conselheiros, Diretores e convidados e solicita um minuto de silencio pelo 31 

falecimento do Sr. José Fortunato Sartori, pai do Vice-Presidente de Obras JOSÉ 32 

CARLOS SARTORI. O Presidente da Mesa NELSON pede ao primeiro secretário 33 

que faça a leitura do edital, o conselheiro PEDRO POZZUTO pede dispensa da leitura; 34 

dando continuidade o primeiro secretário MARCIO TADEU SOARES  faz a leitura 35 

da ordem do dia, item a) Leitura, Apreciação e Votação das Atas Reuniões anteriores 36 

263 e 264, o Presidente da Mesa NELSON VICENTINI explica que na ata de nº 263 37 

não houve alteração, foi aprovada; na ata 264º comenta que a conselheira CARMEN 38 

LILIAN solicitou que constasse o seu pedido feito ao Presidente Executivo 39 

CLAUDINEI PARANHOS que apresentasse os valores dos planos de obras antes da 40 

aprovação, mas o Presidente da Mesa diz que será colocado um adendo referente a fala 41 

da conselheira CARMEN LILIAN, explica que foi solicitado sugestões aos 42 

conselheiros e um prazo até dia 15 de maio para que fossem enviado;  coloca em 43 

votação o teor da ata 264º, aprovada. Dando sequência, item b) Leitura do Expediente, o 44 

segundo secretário faz a leitura da autorização Diretoria em participar da reunião, leitura 45 

das justificativas de faltas e pedido de afastamento do conselheiro MARCOS POLO, 46 

por ter transferido título para seu filho e com isso ficou na condição de sócio 47 

dependente. O Presidente da mesa NELSON apresenta o conselheiro suplente 48 

VALTER MEDEIROS, na sequência, item c) Leitura, Apreciação e Votação do 49 

Balancete Financeiro do 4º Trimestre encerrado em 31 de dezembro de 2014, o 50 



 
 

Presidente da Mesa NELSON passa a palavra ao convidado AILTON TORDIN 51 

comentando sobre o balancete que em última reunião ocorreu problemas na fórmula 52 

sendo corrigida e permanecendo os mesmos valores; em apreciação e votação, aprovada 53 

com um voto contrário da conselheira CARMEN LILIAN M. CALÇAS; item d) 54 

Leitura, Apreciação e Votação do Balancete Financeiro do Primeiro Trimestre 55 

encerrado em 31 de março de 2015, o segundo secretário faz a leitura do parecer 56 

favorável do Conselho Fiscal, o Presidente da Mesa NELSON comenta que a comissão 57 

fiscal registrou no livro de ata solicitando a Diretoria documentos de NF e de 58 

justificativas de RPA’s referente ao Projeto Vôlei. O Presidente da Diretoria Executiva 59 

CLAUDINEI PARANHOS comenta sobre o balancete que está com déficit e não 60 

conseguiremos mudar isso no momento, apesar de estarmos tomando algumas medidas, 61 

como por exemplo redução, economia de energia, mas é difícil. O conselheiro 62 

ADRIANO CRUZ questiona referente a despesa em relação a promoções sociais, diz 63 

que o resultado final não está favorável e que o prejuízo está nos eventos realizado. O 64 

Presidente da Diretoria Executiva CLAUDINEI PARANHOS diz que a diretoria está 65 

fazendo parcerias em eventos para diminuir os gastos e obter melhor resultado, como foi 66 

o carnaval. O conselheiro ADRIANO CRUZ só reforça que o combinado ano passado 67 

era de se evitar prejuízos com eventos. O conselheiro PEDRO POZZUTO pede ao 68 

Presidente CLAUDINEI PARANHOS explicação sobre a parceria no carnaval, o 69 

Presidente CLAUDINEI diz que o resultado do carnaval foi satisfatório e por isso fez 70 

essa parceria também no projeto verão, comenta que os dados estão na planilha do 71 

balancete. O conselheiro PEDRO POZZUTO também questiona sobre a 72 

brinquedoteca, onde foi sugerido o fechamento da mesma, e sobre a manutenção de 73 

jardinagem, acha que os funcionários podem fazer o serviço não precisando contratar 74 

outro profissional; o Presidente CLAUDINEI responde que a brinquedoteca não será 75 

fechada, mas os gastos foram reduzidos em 50% (cinquenta) e considera que haverá 76 

aumento na adesão depois das reformas; e referente aos serviços de jardinagens, temos 77 

funcionários capazes de fazer, mas não há pessoa especializada, capacitada como um 78 

paisagista, o conselheiro PEDRO POZZUTO ressalta que a preocupação é de não ter 79 

um orçamento prévio e um laudo técnico para plantio de novas árvores para que não 80 

haja problemas futuros. O Presidente CLAUDINEI diz que todos os plantios foram 81 

estudados, supervisionados e serão catalogadas, para tudo que se faz no clube temos que 82 

pedir autorização. A conselheira CARMEN LILIAN M. CALÇAS comentam que 83 

houve comprometimento no final do ano passado, dezembro de 2014, em não haver 84 

mais gastos com jardinagem e isso foi feito no início desse ano, e que as sugestões 85 

dadas pelo conselho não são ouvidas, gostaria de saber também referente aos custos de 86 

marketing, e sugere que em próxima reunião o próprio Presidente CLAUDINEI traga 87 

ao conselho sugestões para redução de gastos. O Presidente CLAUDINEI explica que 88 

toda execução, é feito cotações e os gastos são colocados em investimentos e outros em 89 

manutenção, ainda em apreciação, o Presidente da Mesa NELSON diz que a 90 

manutenção é critério da Diretoria e cabe ao conselho fiscalizar se está sendo mal 91 

aplicado ou não; e que os investimentos só se aplicam se estão no plano de obras. O 92 

conselheiro TIAGO DOS SANTOS questiona referente as notas em despesas do 93 

campo, com valores pagos a funcionários, o Presidente Executivo CLAUDINEI explica 94 

que no período em que os funcionários trabalharam no campo, esses valores foram 95 

transferidos de manutenção para investimentos, isso é estatutário. O conselheiro 96 

DAVISTON MORASI pede explicações referente apontamento de horas trabalhadas, 97 

como é contabilizado essas horas para pagamento, o contador AILTON TORDIN 98 



 
 

explica que esse apontamento é de responsabilidade do clube,do administrativo e depois 99 

passado para o escritório, diz também que esse procedimento está correto, há uma 100 

reversão nas despesas de salário, encargos trabalhistas, passando de manutenção para 101 

fins de investimentos. O conselheiro ANDRÉ LUIZ ASTOLFI parabeniza pela obra 102 

no campo, mas questiona o porquê de não ter sido construído arquibancada na lateral do 103 

campo; também comenta que há alguns problemas ainda em relação à iluminação e 104 

visão total do campo. O Presidente CLAUDINEI responde que o ideal é mudar a 105 

iluminação para lâmpadas de LED, pois aumentar a iluminação, lâmpadas padrão, 106 

acarretaria sobrecarga no gerador, a sugestão é usar o campo II especificamente em 107 

horários com iluminação natural, principalmente nos horários de verão, até 108 

conseguirmos trocar a iluminação em LED; em relação às arquibancadas, serão feitas, 109 

mas pontuais e não de cimentos. O conselheiro ANDRÉ LUIZ ASTOLFI ainda 110 

comenta que o assunto referente ao paisagismo é o que mais gera polemica dentro do 111 

clube, e o conselho está aqui para auxiliar. A conselheira CARMEN LILIAN M. 112 

CALÇAS pergunta ao Presidente da Mesa se toda explanação da reunião será registrada 113 

em ata, o Presidente da Mesa NELSON explica que sim, que os comentários são 114 

colocados resumidamente, coloca em votação o balancete item d), aprovado por 115 

unanimidade. Na sequência, item e) Leitura, Apreciação e Votação do Regimento 116 

Interno Disciplinar, com revogação do anterior, o Presidente da Mesa NELSON faz a 117 

leitura da justificativas da Comissão responsável pela elaboração do Regimento Interno 118 

Disciplina e destaca todos os membros envolvidos desde o ínicio dos trabalhos na 119 

comissão, TAISA PEDROSA LAITER, ANDRÉ LUIZ DA SILVA PINTO, 120 

CLAUDINEIS OLIVEIRA CEZAR, JOÃO AITA SOBRINHO, JUVENAL 121 
FONSECA LAGO, RUI RODRIGUES SARTINI, agradecendo; em seguida convida 122 

TAISA PEDROSA LAITER , MAJOR JUVENAL FONSECA LAGO e RUI 123 
SARTINI, e  a passa a palavra para coordenadora TAISA PEDROSA LAITER que 124 

agradece a oportunidade dada a ela por ter feito parte da comissão de elaboração do 125 

Regimento relata sobre as dificuldades encontradas, e o cuidado na colocação dos itens, 126 

o conselheiro e membro da Comissão RUI RODRIGUES SARTINI também agradece 127 

e elogia os membros dessa comissão e diz da satisfação de fazer parte da Comissão, o 128 

Vice Presidente JOAQUIM DIQUISON  ALBANO faz uma explanação referente sua 129 

opinião a Seção X do Recurso, artigo 58, e sugere que com isso, a suspensão seja 130 

interrompida no período de julgamento, caso contrário podemos ter problemas futuros 131 

com direitos do acusado; se a pessoa já está suspensa não deveria ter o direito de 132 

apresentar o recurso; também sugere que ao ser apresentada um recurso o conselho 133 

nomeie uma comissão de imediato para julgar o processo; a coordenadora TAISA 134 

LAITER comenta que o conselho precisa escolher muito bem os membros para 135 

comissão disciplina e devido a vários fatores mantiveram o item recurso sem efeito 136 

suspensivo, o convidado JUVENAL LAGO faz uma explicação do cuidado e dos 137 

estudos efetuados buscando inclusive jurisprudência, diz que ao conselheiro ALBANO 138 

não apresentou proposta até a data limite e poderá faze-lo ao longo de outras reuniões, 139 

por já ter participado da comissão disciplina não fez nenhuma referência na época e 140 

também conhece os critérios que foram utilizados em alguns processos. O Presidente da 141 

Mesa NELSON comenta que sugestões podem aparecer para próximas reuniões, coloca 142 

em votação; o conselheiro ADAUTO MARTINS parabeniza o trabalho da comissão 143 

que elaborou o Regimento e solicita uma salva de palmas. A conselheira CARMEN 144 

LILIAN M. CALÇAS comenta não achar o item sobre a proibição de comércio 145 

paralelo dentro do clube por associados, não concorda com a proibição, pois acha que 146 



 
 

esse tipo de comércio não atrapalha em nada, não precisa de alvará por nada,e sugere 147 

que a Diretoria autorize pelo menos 1 (uma) vez ao mês essa venda dentro do clube para 148 

os associados, o convidado JUVENAL LAGO lê a clausula do regimento sobre esse 149 

tipo de comércio.O Presidente da Mesa sugere que a Diretoria efetue um convenio com 150 

a Loja BOX STORE, O conselheiro DAVISTON FERNANDO MORASI parabeniza 151 

a comissão pela elaboração e comenta que deva ser aprovado no momento, mas que 152 

futuramente pode haver sugestões, alterações devidas a fatos novos que possam ocorrer, 153 

o Presidente da Mesa coloca em votação, aprovado por unanimidade. Na sequência, 154 

item f) Apresentação do Plano de Obras; o Presidente  CLAUDINEI faz uma 155 

explanação sobre as prioridades, uma delas a do prédio da piscina aquecida, onde foi 156 

feito outro projeto e dentro de alguns meses começará a ser orçado; solicitando ajuda 157 

aos conselheiros indicação de empresas idôneas para fazer a obra; outra preocupação é o 158 

esgoto; comenta também que devido a uma intimação da Prefeitura teremos que fazer 159 

passeio público nos locais que há asfalto, isso será feito de imediato para evitarmos 160 

multa mensal; comenta sobre a confecção dos tampões da mesas para eventos e que o 161 

objetivo é aquisição de cadeiras, pois atualmente temos que locar; continua explicando 162 

que a Diretoria não coloca valores nos planos de obras pois pode acarretar cobranças 163 

por parte do conselho quando os valores apresentados, orçamentos, forem diferentes 164 

depois da obra executada; é difícil apresentar valor exato. O conselheiro PEDRO 165 

POZZUTO sugere que seja apresentado os projetos de obras a serem executadas, 166 

concordando que com valores é difícil. O Presidente CLAUDINEI propõe que seja 167 

marcado um dia para se reunirem, informalmente e verem os projetos juntos. O 168 

conselheiro CARLOS A. MARIGHETTO indica o associado Samuel Capato para se 169 

fazer uma maquete eletrônica, o conselheiro MOYSES A. MOYSES diz que esse tipo 170 

de maquete dá uma noção, mostra a fachada e não internamente, mas o ideal é convidar 171 

o engenheiro responsável pelo projeto, Carlos Bampa, juntamente com as pessoas 172 

envolvidas, como coordenador de atividades Décio, para explicar melhor a elaboração 173 

do mesmo. O conselheiro PAULO EDUARDO BARSI comenta sobre os vestiários 174 

masculino e feminino que estão em situações precárias, nojentos e nada foi feito em 175 

gestões anteriores e atual, o conselheiro MOYSÉS ANTONIO MOYSÉS explica que 176 

houve vários projetos em relação reforma dos vestiários e que nunca foi aprovado pelo 177 

conselho, está tudo registrado em atas, então isso não é de responsabilidades de 178 

diretorias anteriores a situação atual desses vestiários, pois havia planejamento para isso 179 

e sempre era rejeitado pelo conselho, ressalta ainda que para essa obra especifica terá 180 

que ter um valor especial senão não será feita. O conselheiro HERIBERTO 181 

POZZUTO concorda com o conselheiro EDUARDO dizendo que chegará um 182 

momento que a diretoria e conselheiros terão que decidir sobre esse assunto e achar uma 183 

solução. O Presidente da Mesa NELSON coloca em votação os 5 (cinco) itens do plano 184 

de obras apresentados pelo Presidente CLAUDINEI, que são SALAS DE 185 

ATIVIDADES NA PARTE SUPERIOR DA PISCINA AQUECIDA, PASSEIO 186 

PUBLICO AONDE CONSTA ALFALTO NA LATERAL DO TENIS, MURO E 187 

CALÇADA NO TERRENO, LIGAÇÃO DO ESGOTO E AQUISIÇÃO DE 188 
TAMPÕES MESAS E CADEIRAS, aprovado por unanimidade. Na sequência, item 189 

g) Apresentação de proposta para admissão de Sócios temporários art. 4º item IX; o 190 

secretário faz a leitura da proposta ao conselho, o Presidente CLAUDINEI explica que 191 

a intenção da diretoria é integrar as atletas na vida social do clube, elas poderem utilizar 192 

as dependências como lazer, mas pagariam as atividades igual  outro associado, o 193 

conselheiro EDUARDO BARSI comenta que apesar do Projeto ser legal, já ouviu de 194 



 
 

associados que se sentem incomodados com as atletas por ocuparem os espaços do 195 

clube. O conselheiro ADRIANO C. DA CRUZ diz que as reclamações de associados 196 

são muitas, principalmente na academia, o Presidente CLAUDINEI diz que falará com 197 

o coordenador de atividades Décio para administrar esse problema diretamente, o 198 

Presidente da Mesa NELSON diz que ainda está em vigor a aquisição de títulos como 199 

sócias temporárias apenas pagando taxa manutenção, mas elas não aderiram por 200 

questões financeiras e agora a solicitação do Presidente é da isenção da taxa de 201 

manutenção; o conselheiro JESUS M. GARCIA comenta que as reclamações são 202 

pertinentes e o conselho está aqui para defender a opinião dos associados, que devemos 203 

defender as regras existentes no clube. O conselheiro DAVISTON MORASI acha isso 204 

um pouco preocupante pois considera que no momento devemos oferecer mais aos 205 

associados, mais estabilidades, do que estender para terceiros; o conselheiro 206 

HERIBERTO POZZUTO diz, acompanha o time de vôlei, assiste todas as partidas, e 207 

lamenta que nossa sociedade apresente duvidas e isso acarreta comentários maldosos, 208 

mas entende que por falta de conhecimentos, sugere que o Presidente CLAUDINEI tire 209 

esse assunto da pauta para que não haja constrangimentos em não haver aprovação. O 210 

Presidente CLAUDINEI  diz que está tranquilo em relação ao projeto, todas as contas 211 

foram apresentadas e aprovadas, diz que a intenção da diretoria com ajuda do técnico e 212 

coordenador ANDRÉ ROSENDO em fazer um projeto nível federal, e também que 213 

estamos contratando um advogado especifico da área para cuidar da parte jurídica dando 214 

parecer final; mas acata a sugestão do conselheiro HERIBERTO; dando sequência, 215 

item h) Destituir membro da Comissão de Disciplina, por quebra de decoro disciplinar, 216 

artigo 58, item IV, com presença de 2/3 mais um, e aprovação de 2/3 dos presentes; o 217 

Presidente NELSON retira esse item por falta de quórum, ficando para o próximo 218 

edital; passando para o item i) Assuntos Gerais, o Presidente da Mesa diz sobre as 219 

inscrições para eleição do conselho que se encerram dia 13 de junho, e a assembleia será 220 

dia 28 de junho, passa a data provável do próximo edital com reunião para dia 17 de 221 

julho; também comenta com o conselheiro PEDRO POZZUTO sobre o email enviado 222 

por ele solicitando reunião extraordinária em 23 de abril, não foi marcada por falta de 223 

material, provas para um assunto especifico, o conselheiro PEDRO POZZUTO diz que 224 

solicitou uma reunião extraordinária devido ao tempo estendido, distante de uma 225 

próxima reunião, a conselheira CARMEN LILIAN M. CALÇAS solicita a diretoria a 226 

liberação da piscina aquecida  aos associados pelo menos aos domingos, o Presidente 227 

CLAUDINEI comenta que a piscina aquecida passou por uma manutenção, novas 228 

bombas, filtros, houve muito investimento, haverá a liberação para os associados a 229 

partir de maio, as sextas e sábados, mas com regras, evitando problemas, pois há aulas 230 

de domingos e durante semana.  Em não havendo mais assunto, as 22h55min o Presidente da 231 
Mesa Diretora, NELSON VICENTINI, encerra a reunião agradecendo a presença de todos. Eu, 232 
MARCIO TADEU SOARES, primeiro Secretário redigi a presente ATA que vai assinada por 233 
mim, e também pelo Presidente da Mesa NELSON VICENTINI, a qual submete à apreciação 234 
de todos. Aos doze dias do mês junho de 2015. Ass. 235 
_____________________________________ MARCIO TADEU SOARES; primeiro 236 
Secretário e Ass.:______________________________________NELSON VICENTINI 237 
Presidente do Conselho Deliberativo. 238 


